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Abstrak

Keberagaman etnik dan kultural merupakan khasanah kearifan lokal merupakan khasanah sosial-

kultural bangsa yang perlu selalu dilestarikan dan dikembangkan. Buku teks merupakan medium 

efektif untuk menyampaikan pesan-pesan budaya dan pelestarian kearifan lokal. Makalah ini 

mengkaji fungsi buku teks sebagai alat psikologis (psychological tool) yang diciptakan oleh 

masyarakat dan budayanya. Dalam teori konstruktivisme sosio-kultural, buku teks—seperti halnya 

teks kompleks, novel, atau literatur—lazim digunakan di dalam hubungan-hubungan dialektis antar-

individu. Buku teks merupakan alat simbolik kompleks (super tools) yang mampu menyajikan dan 

mentransformasikan pesan-pesan budaya dan kearifan lokal melalui artifak-artifak budaya simbolik 

yang lebih sederhana (simple tools) seperti tanda, simbol, teks, rumus, bahasa, dan alat-alat grafik-

simbolik lainnya. Tinjauan atas hasil-hasil penilaian BSNP dan penelitian empirik, menunjukkan 

bahwa buku-buku teks dinilai layak sebagai buku acuan wajib di sekolah. Namun belum sepenuhnya 

menjadi psychological tool dalam proses enkulturasi dan medium bagi penyampaian pesan-pesan 

kearifan lokal. Buku teks masih sebatas sebagai “medium informasi”, dan belum mampu 

mentransformasikan pesan-pesan budaya dan kearifan lokal secara “substantif”. 

Kata kunci: buku teks, alat psikologis, enkulturasi, kearifan lokal 

Pendahuluan  

Salah satu karakteristik kehidupan sosial-kultural bangsa Indonesia adalah multi-etnis 

dan multi-kultur. Keberagaman etnik dan kultural merupakan khasanah kearifan lokal (local 

wisdom) merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi 

kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh oleh masyarakat lokal dalam 

menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing 

kearifan lokal sering juga dikonsepsikan sebagai “local wisdom”, “local knowledge”atau

kecerdasan setempat (local genious).

Khasanah kearifan lokal tersebut perlu selalu dilestarikan dan dikembangkan, agar 

nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dapat dipertahankan. Salah satunya adalah melalui upaya 

pendidikan sebagai proses pembudayaan (enkulturasi) yang menjunjung tinggi nilai kultural, 

dan kemajemukan bangsa (UU no. 20, 2003). Namun demikian, sejak era tahun 1960an, 

sistem pendidikan nasional (sisdiknas) telah kehilangan watak kultural yang patut 

dibanggakan dalam mengikhtiarkan pembentukan dan pengembangan kesadaran akan harkat 

dan martabat bangsa (Buchori, 2001).  

Salah satu faktor penting penyebab terjadinya proses “de-ideologisasi” (sisdiknas) 

adalah kurikulum. Kurikulum dipandang cenderung berdasarkan disiplin ilmu (kurikulum 

esensialistik), yang dasar-dasar teoretiknya dikembangkan menurut “teori struktur 

pengetahuan” (Price, 1962; Gardner, 1975; Kozulin, 1987). Pada era 1960an, orientasi 

esensialistik-akademik merupakan “single ruling doctrine for curriculum reform” di Amerika 

Serikat (Hasan, 1993:96), juga di Indonesia (Buchori, 2001). Salah satu karakteristik penting 

dari kurikulum esensialistik, adalah kurang memuat masalah sosial, budaya, dan nilai dalam 

hidup keseharian, lebih berorientasi pada penguasaan struktur keilmuan (sumber keilmuan) 

daripada realitas sosial budaya keseharian sebagai sumber nilai ajukan, terlalu sarat beban 

muatan, serta kurang sesuai dengan motivasi dan orientasi belajar siswa (Hasan, 2002).
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Hasil-hasil kajian mutakhir dari perspektif multikultural juga menyimpulkan bahwa 

kurikuler esensialistik dapat menghambat perkembangan tahapan progresif kognitif siswa, 

mendistorsi atau merusak “genuine concepts”, “indigenous science”, atau “spontaneous 

concept” siswa tentang alam semesta yang dibangun dan dikembangkan dari keseharian 

pengalaman personal, sosial dan kulturalnya di masyarakat; mencabut siswa dari situasi nyata 

yang menjadi basis pembentukan dan penggunaannya; kurang bermakna bagi siswa; dan 

menunjukkan adanya “hegemoni atau imperialisme pendidikan” atas diri siswa  (Ellis, 1998; 

Jegede & Aikenhead, 2000; Zamroni, 2001; Stanley & Brickhouse, 2001; Ogawa, 2002). 

Bahkan, kurikuler esensialistik dapat mendistorsi atau merusak self-concept siswa yang 

merupakan faktor esensial bagi pembentukan identitas atau karakter siswa (Sumantri, 2002). 

Sejalan dengan globalisasi yang ‘semakin deras’ dengan dukungan kecanggihan 

teknologi informasi dan komunikasi, komitmen bangsa Indonesia untuk menjadikan 

pendidikan sebagai ‘benteng budaya’ harus semakin dikuatkan. Dalam sejarah 

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, khususnya Sekolah Dasar, ikhtiar ke arah itu 

secara programatik telah dilakukan melalui pengembangan kurikulum (mata pelajaran) 

muatan lokal (Depdiknas, 2006), dan pendidikan multikultur(al) (Hasan, 2010). Disamping 

mata-pelajaran yang secara khusus dikembangkan untuk keperluan itu, seperti Pendidikan 

IPS (PIPS) dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaan (PPKn). 

Ikhtiar lain yang tidak kalah pentingnya dalam proses enkulturasi dan pelestarian 

kearifan lokal adalah penggunaan buku teks pelajaran. Makalah ini mengkaji dan 

mendiskusikan fungsi buku teks dalam proses enkulturasi dan pelestarian kearifan lokal 

sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak globalisasi. Sejumlah rasional yang mendasari 

hal ini adalah: (1) temuan menunjukkan bahwa guru masih cenderung berorientasi pada buku 

teks daripada dokumen kurikulum, karena buku teks mereka anggap sudah menjabarkan 

kurikulum (Pusat Kurikulum, 2007); (2) buku teks pelajaran merupakan buku acuan wajib 

guru dan peserta didik dalam pembelajaran di sekolah yang memuat materi pembelajaran 

tertentu yang disusun berdasarkan standar kualitas tertentu yang ditetapkan oleh Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BNSP) (Permendiknas, 2005), ”education without book is 

unthinkable”; dan (3) buku teks merupakan alat psikologis (psychological tool) yang mampu 

menyajikan dan mentransformasikan pesan-pesan budaya melalui tanda, simbol, teks, rumus, 

bahasa, dan alat-alat grafik-simbolik lainnya (Vygotsy, 1986; Kozulin, 1998).. 

Kebijakan Nasional tentang Buku Teks 

Di dalam Permendiknas nomor 11 tahun 2005 yang kemudian diubah dengan  

Permendiknas nomor 2 tahun 2008, buku yang digunakan di dalam proses pembelajaran di 

sekolah terdiri dari buku teks, buku panduan pendidik, buku pengayaan, dan buku referensi 

(psl. 2).

Buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib bagi pendidik dan peserta didik  yang 

digunakan dalam pembelajaran yang yang memuat materi pembelajaran dalam rangka 

peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan 

kemampuan kinestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan 

(PP. No.19/2005).

 Kebijakan nasional tentang buku teks pelajaran dirumuskan mengingat peran penting 

dan strategisnya dalam keseluruhan proses dan hasil pembelajaran. Kebijakan nasional 

tentang buku pertama kali dilakukan pada tahun 1995 melalui Proyek Pengembangan Buku 

dan Minat Baca (Book and Reading Development Project) dengan bantuan dari Bank Dunia. 

Proyek bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar melalui pemantapan 

kebijakan, regulasi, prosedur, dan praktik pemerintahan terkait dengan buku-buku sekolah 
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dan penyediaan buku-buku teks yang berkualitas dan berkesinambungan bagi peserta didik 

(World Bank, 1995).  

 Sejalan dengan adanya Permendiknas tentang buku, kebijakan nasional tentang buku 

teks selanjutnya dimaksudkan untuk: (1) menyediakan buku teks pelajaran layak-pakai untuk 

meningkatkan mutu pendidikan nasional; (2) meningkatkan mutu sumber daya perbukuan 

Indonesia; (3) melindungi peserta didik dari buku-buku yang tidak berkualitas; (4) 

meningkatkan minat dan kegemaran membaca; dan (5) pengadaan buku kerap bersinggungan 

dengan persoalan bisnis yang tidak jarang melanggar ”etika bisnis” seperti kolusi, korupsi, 

nepotisme (KKN), maupun dalam hal penetapan harga jual (Kurniawan, 2012; Supriadi; 

2000).

Terkait dengan kebijakan nasional tentang buku teks, Permendiknas telah mengatur 10 

aspek mencakup: (1) lingkup satuan pendidikan pengguna; (2) jenis buku teks; (3) pemilihan, 

penetapan, dan penggunaan buku teks; (4) standarisasi buku teks; (5) ketentuan dan 

transparansi harga; (6) masa pakai buku teks; (7) kepemilikan buku teks oleh peserta didik; 

(8) sistem pengadaan; (9) larangan dan sanksi; dan (10) sistem pengawasan kebijakan 

nasional tentang buku teks pelajaran. 

Buku Teks sebagai Alat Psikologis 

Buku teks selain sebagai buku acuan wajib bagi guru dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran, juga sebagai medium dalam konteks penyampaian pesan-pesan budaya dan 

pelestarian kearifan lokal. Menurut teori konstruktivisme sosio-kultural, buku teks 

merupakan alat psikologis (psychological tool)—seperti halnya teks kompleks, novel, atau 

literatur—yaitu sebagai alat simbolik kompleks (super tools) yang mampu menyajikan dan 

mentransformasikan pesan-pesan budaya dan kearifan lokal melalui artifak-artifak budaya 

simbolik yang lebih sederhana (simple tools) seperti tanda, simbol, teks, rumus, bahasa, dan 

alat-alat grafik-simbolik lainnya. Buku teks merupakan alat psikologis yang diciptakan oleh 

masyarakat dan budayanya, dan digunakan di dalam hubungan-hubungan dialektis antar-

individu peserta didik dan antara individu peserta didik dengan masyarakatnya (Vygotsy, 

1986; Kozulin, 1998). 

Dalam konteks perkembangan individu, teori konstruktivisme sosio-kultural membagi 

kapasitas individu dalam tiga zone: (1) Zone Perkembangan Potensial/ZPP (Zone of 

Potential Development), yaitu batas-batas kemampuan perkembangan yang hanya mungkin 

dicapai oleh individu melalui proses-proses, mekanisme-mekanisme, dan/atau fungsi-fungsi 

struktur skematik internal atau alamiahnya; (2) Zone Perkembangan Berdekatan/ZPB

(Zone of Proximal Development), yaitu yaitu ‘wilayah antara’ yang membedakan antara ZPP 

dengan ZPA; dan (3) Zone Perkembangan Aktual/ZPA (Zone of Actual Development),

yaitu wilayah kemampuan perkembangan aktual atau maksimal. 

Dalam ketiga zone perkembangan ini, buku teks sebagai alat psikologis memainkan 

peran penting bagi individu untuk meningkatkan proses formasi dan pengembangan skema 

atau struktur kompetensi internal mereka (kognitif, afektif, dan psikomotorik) yang berada di 

dalam ZPP melampaui ZPB dan mencapai zone kemampuan perkembangan aktual atau 

maksimalnya (ZPA).

Selain itu, buku teks sebagai alat-alat psikologis juga sangat penting dalam proses 

mediasi belajar siswa terhadap dimensi-dimensi sosial budaya kurikulum, serta 

memungkinkan muatan-muatan kurikulum semakin memiliki relevansi dan singnifikansi 

tinggi secara sosial, kultural, dan historikal (a socially, culturally, and historically relevant 

excellence). Alat-alat psikologis seperti itu, juga dipandang mampu menjaga kemungkinan 

terjadinya distorsi pada self-concept atau “indigenous science” siswa yang merupakan faktor 

esensial bagi pembentukan identitas atau karakter siswa (Sumantri, 2002; Sanders, 1996; 

Wells, 2000; Jegede & Aikenhead, 2000; Ogawa, 2002). Karena itu, menurut teori 
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konstruktivisme sosio-kultural, aspek terpenting dari kebermaknaan belajar adalah jika 

“curriculum can individually defined, and “culturally and socially informed and organized or 

structured” (Bruner, 1978; Russell, 1993). 

Dengan kata lain, signifikansi buku teks sebagai alat-alat psikologis dalam teori 

konstruktivisme sosio-kultural, terletak pada peran yang dimainkannya sebagai instrumen dan 

fungsi-fungsi sosio-kultural yang mampu menjembatani antara mekanisme-meka-nisme intra-

psikologis individu dengan prasyarat-prasyarat tindakan sosio-kultural individu yang bersifat 

simbolik. Melalui buku teks sebagai alat-alat psikologis ini pula, individu bisa menyesuaikan 

dan mengatur cara kerja fungsi-fungsi alamiah psikologisnya sesuai dengan kondisi sosio-

kultural yang dialami. Sehingga, individu mampu memberikan karakter sosio-kultural 

terhadap bekerjanya fungsi-fungsi alamiah psikologis dari setiap tindakannya terhadap 

lingkungannya.

Secara teoretik, agar buku teks memiliki kualitas dan kelayakan sebagai psychological 

tools harus memenuhi persyaratan berikut: 

Pertama: struktur isi buku teks: apakah buku teks dikembangkan sebagai suatu 

kesatuan organis dan sistemik dari tubuh informasi, keyakinan, dan tindakan-tindakan sosio-

kultural masyarakat; atau sebagai suatu "web of belief" (Rorty), "web of meaning"

(Vygotsky), atau “a constant reconstruction of experience" (Dewey) (Russell, 1993), dan 

bukan sebatas sebuah mozaik atau agregat informasi, keyakinan, dan tindakan-tindakan 

sosio-kultural masyarakat. 

Kedua: tata urutan atau sekuensi penyajian buku teks: apakah buku teks diorganisasi 

dari lingkungan terdekat (lokal) ke lingkungan terluas (global), sesuai dengan prinsip 

“sirkularitas” (siklus berjenjang) atau “continuous spiral” (Dewey, dalam Russell, 1993); 

“spiral curriculum” (Bruner, 1978), “a broder horizon” (CSS, dalam Saxe, 1991), “widening

horizon” atau “expanding community approach” (Hanna, dalam Banks, 1986) 

Ketiga: bahasa yang digunakan: apakah unsur-unsur kebahasaan (tanda, simbol, teks, 

rumus, bahasa, dan alat-alat grafik-simbolik lain) di dalam buku teks sudah sesuai dengan 

tingkat perkembangan kebahasaan siswa (Kozulin, 1998).

Kualitas dan Kelayakan Buku Teks  

Untuk memperoleh gambaran empirik tentang apakah buku teks yang digunakan oleh 

peserta didik dalam proses pembelajaran memenuhi syarat sebagai alat psikologis, berikut 

akan disajikan dan didiskusikan hasil analisis terhadap ”kualitas dan kelayakan” buku teks. 

Analisis difokuskan pada buku-buku teks pada satuan-satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, 

SMA/MA, dan SMK. Analisis ketiga aspek kualitas dan kelayakan buku teks sebagai 

psychological tools didasarkan pada: (1) hasil-hasil penilaian BSNP yang kemudian 

ditetapkan melalui Permendiknas tentang penetapan buku-buku teks pelajaran yang 

memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran pada satuan-satuan 

pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK; (2) hasil-hasil penelitian empirik 

tentang kelayakan penyajian, kebahasaan, dan kegrafikaan dari buku teks. 

Di dalam Permendiknas nomor 11/2005 yang kemudian diubah dengan  Permendiknas 

nomor 2 tahun 2008, buku teks pelajaran dapat digunakan dalam pembelajaran apabila telah 

memenuhi syarat kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaannya. Kelayakan isi

meliputi kesesuaian isi dengan (a) standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) mata 

pelajaran, perkembangan siswa, kebutuhan masyarakat; (b) substansi keilmuan dan life skills;

(c) wawasan untuk maju dan berkembang; dan (d) keberagaman nilai-nilai sosial. Kelayakan

bahasa meliputi (a) keterbacaan; (b) kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik 

dan benar; (c) logika berbahasa. Kelayakan penyajian meliputi (a) teknik; (b) materi; (c) 

pembelajaran. Kelayakan kegrafikaan meliputi (a) ukuran/format buku; (b) desain bagian 
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kulit; (c) desain bagian isi; (d) kualitas kertas; (e) kualitas cetakan; dan (f) kualitas jilidan 

(Muljono, 2007).

Sejak diundangkan kedua Permendiknas tersebut, BSNP telah melakukan beberapa kali 

penilaian terhadap buku teks berbagai mata pelajaran SD hingga SMA/SMK, dan 3.342 buku 

teks dinyatakan layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran (Tabel 1). 

Tabel 1: Jumlah Buku Teks SD s.d SMA/SMK yang Telah Ditetapkan Kelayakannya melalui 

Permendiknas (2006 s.d. 2011) 

Sumber: Permendiknas tentang penetapan buku teks pelajaran yang memenuhi syarat 

kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran 

Dari tabel 1 di atas, buku-buku teks yang dinilai layak dari aspek penyajian, 

kebahasaan, dan kegrafikaannya dan diijinkan penggunaannya sebagai buku acuan 

wajib di sekolah mencapai sekitar 3.342 buku teks sejak tahun 2006 s.d. 2011. 

Berdasarkan satuan pendidikannya, buku teks terbanyak untuk satuan pendidikan 

SMP/MTs (34.32%), SMA/MA (31.12%); SD/MI (28.70%), dan paling sedikit buku teks 

untuk satuan pendidikan SMK (5.86%). Berdasarkan mata pelajarannya, buku teks 

terbanyak untuk mata pelajaran IPS (14.12%), IPA (12.48%), Matematika (15,76%), 

Bahasa Indonesia (11,07%), dan PKn (10,29%), dan jumlah uku teks paling sedikit 

adalah mata pelajaran SMK (1.14%). 

Sementara itu, berdasarkan hasil reviu terhadap 37 hasil penelitian kelayakan buku-

buku teks cetak dan elektronik (BTC, BTE) untuk berbagai mata pelajaran SD/MI s.d. 

SMA/MA, secara keseluruhan dinilai “baik” (71%). Nilai kelayakan tertinggi secara berturut-

turut terdapat pada buku-buku teks SD/MI (74%); SMP/MTs (72%); dan terendah adalah 

buku-buku teks SMA/MA (64%) (Tabel 3). Data pada tabel 3 juga memperlihatkan masih 

terdapat sejumlah komponen yang kurang dan perlu mendapatkan penyempurnaan seperti 

penyajian pembelajaran (SD/MI); grafik/gambar (SMP/MTs); dan teknik penyajian 

(SMA/MA), dengan nilai kelayakan 48%.

Aspek-aspek lain yang juga teridentifikasi kurang pada sejumlah buku teks yang diteliti 

adalah: salah konsep/simbol/istilah/prinsip keilmuan (matematika dan IPA); 

kekurangberfungsian dan ketidaksesuaian gambar/grafis sebagai pendukung sajian materi; 

beberapa kesalahan dalam aspek kebahasaan; stereotipe jender (pria dan wanita); butir-butir 

soal yang cenderung pada aspek kognitif; penyajian yang belum runtut; dll. 
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Tabel 2: Ringkasan Hasil Penelitian tentang Buku Teks SD/MI s.d SMA/MA 

Dengan demikian, sekalipun secara keseluruhan hasil penilaian BSNP dan penelitian 

empirik menunjukkan bahwa buku-buku teks telah dianggap “layak”, namun adanya 

sejumlah kekurangan, kesalahan, atau bias, maka penggunaan buku-buku teks sebagai buku 

acuan dalam pembelajaran pada satuan pendidikan SD/MI s.d. SMA/MA tetap harus 

dicermati secara kritis oleh guru. Buku-buku teks tidak dapat begitu saja disampaikan kepada 

para peserta didik. Ada implikasi-implikasi pedagogis bagi guru yang perlu ditunaikan 

sebagai agen pembelajaran terkait dengan buku teks. Guru perlu melakukan kajian terhadap 

buku-buku teks sebelum digunakan oleh para peserta didik untuk mengidentifikasi dan 

memetakan kekurangan atau kesalahan pada buku teks; dan melakukan revisi, dan 

penyempurnaan terhadapnya, sehingga pesan-pesan kurikuler yang terejawantahkan melalui 

buku teks benar-benar tersampaikan kepada para peserta didik baik dari aspek isi, bahasa, 

sajian, dan kegrafikannya. Guru juga tidak bisa hanya sebagai ”penyampai isi buku teks” 

(textbook presenter), tetapi harus lebih berperan dan menempatkan diri sebagai 

”transformator isi buku teks”; serta sangat disarankan untuk menggunakan lebih dari hanya 

satu buku teks sebagai pembanding dan pelengkap. 

Simpulan

Buku teks merupakan alat psikologis (psychological tool) penting dalam pendidikan 

yang mampu menyajikan dan mentransformasikan pesan-pesan kearifan budaya melalui 

tanda, simbol, teks, rumus, bahasa, dan alat-alat grafik-simbolik lain yang termuat di 

dalamnya. Sebagai alat psikologis buku teks juga memungkinkan muatan-muatan kurikulum 

semakin memiliki relevansi dan singnifikansi tinggi secara sosial, kultural, dan historical. 

Buku teks juga dipandang mampu menjaga kemungkinan terjadinya distorsi pada self-

concept atau “indigenous science” siswa yang merupakan faktor esensial bagi pembentukan 

identitas atau karakter siswa sebagai anggota komunitas social dan kultural. 

Secara empirik, buku-buku teks cetakan (BTC) yang dinilai layak oleh BSNP dari 

aspek penyajian, kebahasaan, dan kegrafikaannya dan telah mendapatkan ijin 
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penggunaannya sebagai buku acuan wajib di sekolah melalui Permendiknas sudah 

cukup banyak tersedia. Namun demikian, sejumlah kesalahan dan kekurangan yang 

terdapat di dalam buku-buku teks tetap perlu mendapatkan perhatian dan menuntut 

tanggung jawab pedagogis dan professional dari guru untuk melakukan kajian kritis 

terhadapnya. Sehingga pesan-pesan kearifan lokal dapat tersampaikan kepada para 

peserta didik secara baik dan benar. 
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